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Modeling Escorting School Trips by Employed 
Parents Based on Latent Variables

Abstract        Trips are an inseparable aspect of our lives, and nowadays 
their purposes have been changed and their number has increased. Most 
of the trips are done by cars, which make lots of harmful influences on 
our environment (such as pollution, global warming, and lack of energy 
sources), and they also bring about negative impacts on the economy 
and society. In order to have sustainable development, transportation 
managers should make long-term investments and policies on public 
transportation and active travel modes. In view of that, in addition to  
socio-economic variables and attributes of trips, we investigate the effect 
of latent psychological variables such as attitude, perceived behavioral 
control, subjective norms, and intention on escorting elementary school 
trips by employed parents. For this purpose, we analyzed and modeled  
the data of 4000 questionnaires filled by the parents of students of  
Tehran’s schools. Results obtained from estimating and calibrating 
the ordered and multinomial Logit models, show that the variables of  
perceived distance to school, children age, frequency of using the car 
to school, similarity between start time, and route travel in work and  
educational trips, intention, perceived behavioral control, existence of a 
proper person in the family for escorting children, suitable evaluation of 
one other person in family by parent and choosing public mode in case 
of similarity between start time, and  route travel in work and educational  
trips in both models were statistically significant. Therefore, we can  
increase motivation by carrying out programs such as: explaining the  
importance of environmental and traffic issues, encouraging students 
and parents to do Supervisional Walking Bus (SWB), building residential 
settlements near parents’ office and students school, creating safe routes 
for walking and cycling and increasing the safety of neighborhoods; these 
programs can increase the probability of using active modes by students.

Keywords:  Escorting School Trip, Latent Psychological Variables,  
Escorting School Trips, Discrete Behavioral Choice Models, 
Traffic Issues.
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مد ل همراهی د انش آموزان د بستانی د ر سفر تحصیلی 
توسط والد ین شاغل؛ با تاکید  بر متغیرهای پنهان

پذيرش: 1399/08/10د   ريافت: 1399/06/05

چکيده: کاهش سفرهای فعال و مستقل مسئله مشترک کالن شهرهایی است که د ر آن خود روی 
شخصی بر گزینه های د یگر ترجيح د ارد . د ر بيش تر سفرهاي تحصيلي، کود کان به همراه یکی از 
والد ین تا مد رسه همراهی می شوند . این امر ميل به استفاد ه از حمل ونقل همگانی و شيوه های 
فعال )پياد ه روی یا د وچرخه سواری( را کاهش می د هد  و بيش تر سفرها با خود روی شخصی 
والد ین انجام می شود . پژوهش حاضر عالوه بر متغيرهای اقتصاد ی ـ اجتماعی و ویژگی های 
سفر به شناسایي اثر متغيرهای پنهان روان شناختی والد ین شاغل شامل نگرش، هنجار، کنترل 
رفتاری د رک شد ه، و قصد  همراهی د انش آموزان د بستانی تا مد رسه می پرد ازد . با بررسی بيش 
از 1600 مد ل  انتخاب گسسته از نوع لوجيت رتبه ای بر د اد ه های 4000 پرسشنامه از مد ارس 
د ولتي و غيرد ولتي د خترانه و پسرانه شهر تهران که به روش طبقه بند ی تعيين می شوند ، نتایج 
نشان می د هد  که متغيرهای مسافت د رک شد ه تا مد رسه، تشابه زمان شروع و مسير سفرهای 
کاری و تحصيلی، قصد  همراهی، کنترل رفتاری د رک شد ه، و تعد اد  د فعات استفاد ه از خود روی 
شخصی برای رفتن به مد رسه د ر مد ل نهایی معناد ار هستند . بنابراین، افزایش انگيزه از طریق 
آموزش به والد ین د ر زمينه مسائل زیست محيطي و ترافيکی، تشویق به برنامه های پياد ه روی 
د سته جمعی کود کان با نظارت بزرگ ترها، ایجاد  شهرک های مسکونی نزد یک به محل کار والد ین 
و مد رسه فرزند ان، و ایجاد  مسيرهای ایمن برای پياد ه روی و د وچرخه سواری مي تواند  موجب 

افزایش احتمال استفاد ه بيش تر از حمل ونقل فعال د انش آموزان به مد رسه شود .

کليدواژهها: سفر د انش آموزان د بستانی، متغيرهای پنهان روان شناختی، مد ل های انتخاب 
گسسته رفتاری، همراهی د انش آموزان د ر سفرهای تحصيلی، مسائل ترافيکی.

.R41 , R4, R :JEL طبقهبندي

سارا مهاجرانی
د انش آموخته کارشناسی ارشد  برنامه ریزی حمل و نقل، موسسه عالی 

آموزش و پژوهش ، مد یریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.
امیررضا ممد وحی

د انشيار د انشکد ه مهند سی عمران و محيط زیست، د انشگاه تربيت 
مد رس، تهران، ایران )نویسند ه مسئول(.
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مقد    مه

روزانه  اوج  سفرهای  از  باالیی  سهم  که  د بستانی  د انش آموزان  تحصیلي  سفرهاي  بیش تر  د ر 
مي گرد د   تعیین  خانوار  بزرگسال  سرپرستان  یا  والد ین  سوي  از  شیوه  انتخاب  تصمیم  د ارند ،   را 
همگانی  حمل ونقل  بکارگیری  و  پیاد ه روي  شیوه  از  استفاد ه  به  میل  امر  این   .)McMillan, 2007(

د وچرخه سواری یا  پیاد ه روی  به جای  کود کان  بیش تر  و  می د هد   کاهش  سفرها  این  انجام  د ر   را 
می روند   مد رسه  به  والد ین  خود روی شخصی  یا  مد رسه  سرویس  از  استفاد ه  با  فعال(،  )حمل ونقل   
)Westman et al., 2017; McDonald & Aalborg, 2009(. این مسئله باعث کم تحرکی و بیماری د ر 

کود کان، نبود  استقالل آن ها، ایجاد  ازد حام، آلود گی هوا، و استفاد ه نکرد ن از شیوهای فعال حمل ونقلی 
می شود . بنابراین، بررسی رفتار تصمیم گیری والد ین د ر سفرهای تحصیلی از مهم ترین موضوع ها د ر 

حمل ونقل به شمار می رود .
شکاف موجود  د ر اد بیات این است که د ر پژوهش های انجام شد ه د ر ایران رفتار همراهی د انش آموزان 
مشابه  پژوهش های  د ر  و  می شود   د ید ه  کم تر  آن  بر  پنهان  متغیرهای  اثر  و  سفرهای   تحصیلی  د ر 
بین المللی به اثرسنجی یکی از مولفه ها، برای مثال نگرش یا هنجار، پرد اخته می شود  و چند  متغیر 
پنهان همزمان کم تر مورد  توجه است )Mah et al., 2017(. پژوهش حاضر با تاکید  بر متغیرهای پنهان 
روان شناختی د ر چارچوب مفهومی نظریه رفتار برنامه ریزی شد ه و بکارگیری مد ل لوجیت رتبه ای، که 
برخالف د یگر پژوهش ها کّمی و ریاضیاتی است، عالوه بر اثر متغیرهاي اقتصاد ي ـ اجتماعي و فرد ی، 
ویژگی های سفر، و انتخاب شیوه سفر، به شناسایي اثر متغیرهای پنهان روان شناختی والد ین شامل 
نگرش، هنجار، کنترل رفتاری د رک شد ه، و قصد  و متغیرهای ترکیبی که د ر برای اولین بار د ر این 
موضوع کار می شود ، بر همراهی کود کان خود  تا مد رسه می پرد ازد . د ر مسیر مد لسازی، تحلیل عاملی 
روی متغیرهای روان شناختی صورت می گیرد  و به مد ل وارد  می شود . این امر گام مهمي د ر جهت 

کاهش ازد حام، اتالف منابع انرژی،  افزایش بلوغ فکری، و سالمت کود کان به شمار می آید .
د ر پژوهش حاضر پس از بیان ضرورت مسئله، به مرور مبانی نظری پرد اخته می شود . سپس به 
روش انجام و توصیف د اد ه های پژوهش اشاره می شود . د ر پایان، مد لسازی و تحلیل اثر حاشیه ای تمام 

متغیرهای مستقل انجام می شود ، و بحث و نتیجه گیری ارائه می گرد د .
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مبانی نظری پژوهش

د ر این بخش، ابتد ا به د سته بند ي متغیرهاي مختلف اثرگذار بر همراهی پرد اخته می شود  )شکل 1(، 
و سپس هر د سته از متغیرها مورد  بررسی قرار می گیرد . همچنین، پس از بررسي پژوهش ها، به بررسي 
متغیرهاي جد ید  روان شناختی همچون نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری د رک شد ه، و قصد  همراهی 

د ر د ید گاه نظریه رفتار برنامه ریزی شد ه سفرهای تحصیلی کود کان د بستانی پرد اخته می شود .

2 

 

که در برای اولین بار در این  یبیترک یرهایو قصد و متغ ،شده درک رفتاری نگرش، هنجار، کنترل شاملوالدین  شناختی روانپنهان 
 صورت یشناخت روانمتغیرهای  رویتحلیل عاملی  ،یسازمدلیر . در مسپردازد میکودکان خود تا مدرسه  یهمراه بر شود، میموضوع کار 

 کودکان سالمت و ،فکری بلوغ افزایش  ،انرژی منابع اتالف ازدحام، کاهش جهت در مهمی گام امر این. شود مید و به مدل وار دگیر می
 .آید می شمار به

 های پژوهش سپس به روش انجام و توصیف داده شود. یم پرداخته مبانی نظری ، به مرورضرورت مسئله بیاناز  پسدر پژوهش حاضر 
 گردد. ارائه میگیری  هجنتی بحث و و ،شود میای تمام متغیرهای مستقل انجام  تحلیل اثر حاشیهسازی و در پایان، مدل شود. اشاره می

 
 مبانی نظری پژوهش

 مورد متغیرها از دسته هر سپس و ،(0)شکل  شود میه همراهی پرداخت بر اثرگذار مختلف متغیرهای بندی دسته به ابتدا ،بخش این در
 کنترل ذهنی، هنجار نگرش، همچون شناختی روان جدید متغیرهای بررسی به ها، پژوهش بررسی از پس ،همچنین. گیرد می قرار بررسی
 .شود می پرداخته نیدبستا کودکان تحصیلی سفرهای شده ریزی برنامه رفتار نظریه دیدگاه در همراهی قصد و ،شده درک رفتاری

 
 

 

 

 

 

 

 
 کودکان همراهی بر اثرگذار متغیرهای :1 شکل

 
 یشناخت تیجمع و یاجتماعـ  یاقتصاد یرهایمتغ

 اعم والدین های ویژگی جنسیت؛ و سن از اعم آموز دانش های ویژگی کلی دسته چهار به شناختی جمعیت و اجتماعیـ  اقتصادی متغیرهای
انتخاب شیوه سفر . جنسیت والدین در شوند می تقسیم مدرسه های ویژگی و ؛خانوار های ویژگی ؛یالتو تحص ،مددرآ جنسیت، سن، از

به  ها را آن ه نقلیه شخصییا با وسیل کنند یآموز را همراهی م دانش تر از پدران طوری که مادران بیش به ،استثر وتحصیلی کودکان م
 قرارگیری نسبت مانند او مکانی های محدودیت به و وی کار زمانیمادرش به برنامه  یاپدر کودک توسط  یک همراهی. رسانند مدرسه می

 تحصیلی سفرهای در عالی، تحصیالت با والدین کودکان(. He & Giuliano, 2017) دارد بستگی خانه و مدرسه محل به او کار محل
 افزایش به درآمد افزایش دهند که می نشان ها پژوهش (.Mehdizadeh et al., 2016) شوند می برده مدرسه به شخصی خودروی از تر بیش

 (.Hensher et al., 2005) گردد می منجر شخصی نقلیه وسیله از استفاده احتمال
 

 یطیمح ساختار یرهایمتغ
 دسترسی ادکنندهیجا ونقلی حمل تسهیالت و ها یرساختز محالت، در موجود زمین کاربری الگوی از اند عبارتطی محی ساختار متغیرهای

و  زاده مهدی)( معابر و بناها عملکردی و فیزیکی های ویژگی شناختی،زیبا عد)بُ شهری طراحی فرم و ،(روها یادهو پ ها خیابان ها )مانند آن به
 الیچگ و ،جمعیتی چگالی ،رو یادهپ وجود)فاصله(،  مسافت متغیربه  توان یم یطیساختار مح متغیرهایاز جمله  (.0930، ممدوحی

 هنجار، نگرش، همچون شناختی روان
  قصد و شده، درک رفتاری کنترل

 بر موثر متغیرهای
 کودکان همراهی

 تحصیلی سفر در

 فردی و اجتماعیـ  اقتصادی

 سفر شیوه انتخاب

 
 سفر های ویژگی

 
شکل 1: متغیرهای اثرگذار بر همراهی کود کان

متغيرهای اقتصاد ی ـ اجتماعی و جمعيت شناختی

متغیرهای اقتصاد ی ـ اجتماعی و جمعیت شناختی به چهار د سته کلی ویژگی های د انش آموز اعم 
از سن و جنسیت؛ ویژگی های والد ین اعم از سن، جنسیت، د رآمد ، و تحصیالت؛ ویژگی های خانوار؛ 
و ویژگی های مد رسه تقسیم می شوند . جنسیت والد ین د ر انتخاب شیوه سفر تحصیلي کود کان موثر 
است، به طوري که ماد ران بیش تر از پد ران د انش آموز را همراهي می کنند  یا با وسیله نقلیه شخصي 
آن ها را به مد رسه مي رسانند . همراهی یک کود ک توسط پد ر یا ماد رش به برنامه زمانی کار وی و 
 به محد ود یت های مکانی او مانند  نسبت قرارگیری محل کار او به محل مد رسه و خانه بستگی د ارد  
)He & Giuliano, 2017(. کود کان والد ین با تحصیالت عالی، د ر سفرهای تحصیلی بیش تر از خود روی 

شخصی به مد رسه برد ه می شوند  )Mehdizadeh et al., 2016(. پژوهش ها نشان می د هند  که افزایش 
.)Hensher et al., 2005(  د رآمد  به افزایش احتمال استفاد ه از وسیله نقلیه شخصي منجر مي گرد د
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متغيرهای ساختار محيطی

زیرساخت ها  محالت،  د ر  موجود   زمین  کاربري  الگوی  از  عبارت اند   محیطی  ساختار  متغیرهای 
و تسهیالت حمل ونقلي ایجاد کنند ه د سترسي به آن ها )مانند  خیابان ها و پیاد ه روها(، و فرم طراحي 
ممد وحي،  و  )مهد ی زاد ه  معابر(  و  بناها  عملکرد ي  و  فیزیکي  ویژگی های  زیباشناختي،  )بُعد   شهری 
1396(. از جمله متغیرهای ساختار محیطی می توان به متغیر مسافت )فاصله(، وجود  پیاد ه رو، چگالی 
جمعیتی، و چگالي تقاطع ها اشاره د اشت. پژوهش ها نشان می د هند  که مسافت های طوالنی از خانه 
تا مد رسه و ازد حام، سفرهای فعال و مستقل )بد ون نظارت بزرگ ترها( را محد ود  می کند  و د ر مقابل، 
با  باال می برد  )مهاجرانی نژاد ، 1397(. د انش آموزاني که د ر مناطقی  را  از خود روی شخصی  استفاد ه 
سرویس  از  استفاد ه  به  کم تري  تمایل  می کنند ،  زند گي  باالتر(  د سترسي  با  مناطقي  )یا  باال  چگالي 

.)Smith et al., 2020; Evenson et al., 2003(  مد رسه د ارند

متغيرهای ویژگی سفر

متغیرهاي  این د سته شاخص هایي است که بر انتخاب شیوه سفر، تحصیلی یا غیر آن، اثرگذار 
زنجیره  آغاز سفر،  زمان  به هد ف سفر،  این مورد  می توان  بررسی شد ه د ر  از جمله متغیرهای  است. 
با هد ف  سفر، و مسافت سفر اشاره نمود . البته سفر با شیوه هایی غیر از وسیله نقلیه شخصي، غالباً 
سفر تحصیلي به مد رسه است )قارون، 1385(. به عالوه، براي اهد اف تفریحي/ اجتماعي بیش تر از 
شیوه فعال )پیاد ه روی و د وچرخه سواری( استفاد ه مي شود  )Scheiner et al., 2019(. با افزایش فاصله، 
شیوه های سریع تر حمل ونقلی با استقبال بیش تري مواجه مي شوند . همچنین، وسیله نقلیه شخصي تا 

.)Stark et al., 2018( فاصله 30 کیلومتر، شیوه غالب براي  ترد د  روزانه است

متغيرهای روان شناختی

شیوه  انتخاب  و  تحصیلی  د ر سفرهای  د انش آموزان  همراهی  بر  اثرگذار  متغیرهای  مهم ترین  از 
اشاره شد ه  متغیرهاي  و  هستند   فرد ي  متغیرها  از  گروه  هستند .  این  روان شناختی  متغیرهاي  آن، 
این  جمله  از  اثرگذارند .  والد ین  نهایي  تصمیم گیري  د ر  آن ها  از  تاثیرپذیری  قبل،  با  د سته هاي  د ر 
متغیرها می توان به نگرش، ریسک، نگرانی، د رک از خطر، اد راک، آشنایي و عاد ت، لذت و راحتی، 
)Mehdizadeh et al., 2018(. پژوهش ها د ر مورد  شیوه سفر نشان می د هد  که  اشاره کرد   و تجربه 
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د رجه ای  مانند  خود روی شخصی چه  شیوه ای  به  والد ین  که  د ارد   اشاره  این  به  اینجا  )د ر  نگرش ها 
انتخاب شیوه سفر را بیش از هر متغیر د یگری تحت تاثیر قرار می د هند    از مطلوبیت را می د هند (، 
)Westman et al., 2017(. هرچه والد ین موانع کم تری د ر خصوص حمل ونقل فعال احساس کنند  یا 

مزایای بیش تری د ر این خصوص اد راک نمایند ، فرزند ان آن ها با احتمال بیش تری از حمل ونقل فعال 
د ر سفر به مد رسه استفاد ه می کنند  )Ermagun & Levinson, 2016(. یک تجربه مثبت یا منفي د ر 
گذشته می تواند  د ر انتخاب شیوه موثر باشد . د ر برخي پژوهش ها، تجربه به عنوان یک ظرفیتی که 
می تواند  د ر تصمیم گیري د ر مورد  انتخاب شیوه اثر بگذارد ، مطرح می شود  )احتشام راد  و همکاران، 
د الیل  از  نیز  حرکت  زمان  د ر  انعطاف پذیري  و  آرامش،  کم تر،  زمان  صرف  سفر،  آسود گي   .)1397
 .)Yarlagadda & Srinivasan, 2008( این سفرهاست  د ر  از خود روي شخصي  استفاد ه  به  وابستگي 
د ر این بخش، رویکرد های روان شناختی مختلف انتخاب شیوه سفر از د ید گاه د ی ویته و همکاران1 
)2013( بررسی می شود . د ی ویته و همکاران با بررسي 76 مطالعه، سه رویکرد  اصلي منطقي گرایان2، 
اساس  بر  انتخاب شیوه  فرایند   د ر مد لسازی  را  روان شناسي4  ـ  اجتماعي  و  ـ جغرافیایی3،  اجتماعي 
رویکرد   از  پژوهش جاری  د ر   .)De Witte et al., 2013( مشاهد ه می کنند   بررسی  مورد   عوامل  نوع 

منطقی گرایان و نظریه رفتار برنامه ریزی شد ه استفاد ه می شود .

روش شناسی پژوهش

تلفیق  می گیرند .  تصاد فی5 شکل  مطلوبیت  اقتصاد ی  نظریه  اساس  بر  انتخاب  مد ل های  بیش تر 
نظریه مطلوبیت مصرف کنند ه و مد ل های رفتاری به این امر منتهی می شود  که تصمیم های فرد  د ر 
فرایند  انتخاب، بر مبنای مطلوبیت نسبی گزینه ها و اولویت بند ی آن ها صورت می گیرد  و سپس فرایند  
انتخاب بر اساس یک تابع احتمالی انجام می شود . د ر نتیجه، هر گزینه به میزان احتمالی که به آن 
تعلق می گیرد  شانس انتخاب د ارد . مد ل های انتخاب گسسته از جمله مد ل های رفتاری هستند  که 

شکل کلی تابع مطلوبیت گزینه j برای فرد  q به شکل زیر است:

3 

 

فعال و مستقل )بدون  یاز خانه تا مدرسه و ازدحام، سفرها یطوالن های مسافت که دنده می نشان ها پژوهش. داشت اشاره ها تقاطع
 در که آموزانی دانش(. 0931 نژاد، مهاجرانی) برد می باال را شخصی خودروی از استفاده ،مقابل در و کند می محدود راترها(  نظارت بزرگ

 ,.Smith et al) دارند مدرسه سرویس از استفاده به تری کم تمایل کنند، می زندگی (باالتر دسترسی با مناطقی )یا باال گالیچ با یمناطق

2020; Evenson et al., 2003.) 
 سفر ویژگی یرهایمتغ

 این در شده بررسی متغیرهای جمله از. است اثرگذار آن، غیر یا تحصیلی، سفر شیوه انتخاب بر که است هایی شاخص دسته این  متغیرهای
 ،شخصی نقلیه وسیله از غیر یهای شیوه با البته سفر. نمود اشاره سفر مسافت و سفر، زنجیره سفر، آغاز زمان سفر، هدف به توان می مورد
 و روی پیاده) فعال شیوه از تر بیش اجتماعی/ تفریحی اهداف برای ،عالوه به. (0931، قاروناست ) مدرسه به تحصیلی سفر هدف با غالباً

 مواجه تری بیش استقبال با ونقلی حمل تر سریع های شیوه فاصله، افزایش با(. Scheiner et al., 2019) شود می استفاده( سواری دوچرخه
 (.Stark et al., 2018) است روزانه تردد  برای غالب شیوه کیلومتر، 91 فاصله تا شخصی نقلیه وسیله ،همچنین. شوند می
 یشناخت روان یرهایمتغ
این گروه  هستند.  شناختی روانآن، متغیرهای  یوهو انتخاب ش یلیتحص یآموزان در سفرها دانش یهمراهاثرگذار بر  یرهایمتغ ترین مهم از

از جمله  .اثرگذارند ینگیری نهایی والد ها در تصمیم از آن یرپذیریثاتبا  های قبل،  شده در دسته و متغیرهای اشاره هستندفردی  یرهااز متغ
 Mehdizadeh) کرد اشاره تجربه و راحتی، و لذت عادت، و آشنایی ادراک،، از خطر درک ی،نگران یسک،نگرش، ر به توان یم یرهامتغ ینا

et al., 2018 .)خودروی مانند ای شیوه به والدین که دارد اشاره این به اینجا)در  ها نگرش که دهد می نشان سفر شیوه وردم در ها پژوهش 
 ,.Westman et al) دهند می قرار ثیرتا تحت دیگری متغیر هر از بیش را سفر شیوه انتخاب(، دهند می را مطلوبیت از ای درجه چه شخصی

فرزندان  نمایند،خصوص ادراک  یندر ا تری یشب یایمزا یاونقل فعال احساس کنند  وص حملدر خص یتر موانع کم ینچه والدهر (.2017
تجربه مثبت یا  یک .(Ermagun & Levinson, 2016) کنند میونقل فعال در سفر به مدرسه استفاده  از حمل تری یشها با احتمال ب آن

گیری در  صمیمدر ت تواند یکه م ظرفیتیعنوان یک  تجربه به ها، ژوهشپثر باشد. در برخی ودر انتخاب شیوه م تواند یمنفی در گذشته م
 در پذیری انعطاف و ،آرامش تر، کم زمان صرف سفر، آسودگی .(0931 ،همکارانو  راد احتشام) شود میمطرح  ،گذاردب رثامورد انتخاب شیوه 

 ،بخش ینا در (.Yarlagadda & Srinivasan, 2008) ستسفرها این در شخصی خودروی از استفاده به وابستگی دالیل از نیز حرکت زمان
 باو همکاران  یتهو ید .شود می یبررس (3109) 0همکارانو  یتهو ید یدگاهسفر از د یوهمختلف انتخاب ش شناختی روان یکردهایرو

 انتخاب فرایند یسازمدل در را 1شناسی روانـ  و اجتماعی، 0جغرافیاییـ  اجتماعی ،1گرایان منطقی اصلی رویکرد سه مطالعه، 10 بررسی
 نظریه و یانگرا یمنطق رویکرد از جاری پژوهش در(. De Witte et al., 2013) کنند می مشاهده بررسی مورد عوامل نوع اساس بر شیوه
 .شود می استفاده شده ریزی برنامه رفتار
 پژوهش یشناس روش
 یها مدلو  کننده مصرف. تلفیق نظریه مطلوبیت گیرند میشکل  3دفیتصا مطلوبیت اقتصادی نظریه اساس بر انتخاب های مدل تر بیش

 صورت ها آن بندی اولویت و ها گزینه نسبی مطلوبیت یمبنا بر انتخاب، یندفرا در فرد های تصمیم که شود به این امر منتهی می رفتاری
 گیرد می تعلق آنبه  که احتمالی میزان به گزینه هر ،نتیجه در. شود می انجام احتمالی تابع یک اساس بر انتخاب یندفرا سپس و گیرد می

به شکل  qفرد  یبرا j ینهگز یتتابع مطلوب یکه شکل کل هستند یرفتار یها مدلانتخاب گسسته از جمله  های مدل .دارد انتخاب شانس
 است: یرز
(0) Ujq = Vjq +  jq     

                                                           
4. De Witte et al. 
5. Rationalist Approach 
6. Socio-Geographical Approach 
7. Socio-Psychological Approach 
8. Random Utility Models (RUMs) 

              )1(

1. De Witte et al.
2. Rationalist Approach
3. Socio-Geographical Approach
4. Socio-Psychological Approach
5. Random Utility Models )RUMs(
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 Vjq تابع مطلوبیت است که د اراي د و بخش است. یک بخش مشخص و قابل محاسبه به نام Ujq و د ر آن
که بر اساس ویژگی های فرد  تصمیم گیر تعیین مي شود . یک بخش احتماالتي εjq هستند  که نشان د هند ه 
خطاها و سالیق خاص افراد  مورد  مطالعه است. د ر پژوهش حاضر، برای تحلیل عوامل موثر بر تعد اد  د فعات 
همراهی د انش آموز تا مد رسه توسط والد ین، مد ل انتخاب گسسته لوجیت رتبه ای ساخته و پرد اخته می شود . 

مد ل لوجيت رتبه ای1

استفاد ه  پارامترها  برآورد   برای  رتبه ای  مد ل های  از  باشد ،  ترتیبی  صورت  به  وابسته  متغیر  اگر 
مستقل،  متغیرهای  از  تعد اد ی  و  پنهان  متغیر  یک  بین  که  می شود   فرض  مد ل ها  این  د ر  می شود . 

:)Mehdizadeh et al., 2018(  وجود  د ارد )رابطه ای به صورت رابطه )2

4 

 

 فرد های ویژگیکه بر اساس  Vjqمحاسبه به نام  مشخص و قابل خشب. یک استدارای دو بخش  کهتابع مطلوبیت است  Ujq در آن و
در پژوهش  دهنده خطاها و سالیق خاص افراد مورد مطالعه است. نشانکه هستند   εjqاحتماالتی  بخششود. یک  تعیین می ریگ میتصم

 هساخت یا رتبه یتگسسته لوج انتخابمدل  ین،تا مدرسه توسط والد آموز دانش یثر بر تعداد دفعات همراهوعوامل م یلتحل یبرا ،حاضر
 . شود میو پرداخته 

 9یا رتبه تیلوج مدل
 نیب که شود یها فرض م مدل نی. در اشود میاستفاده  امترهابرآورد پار یبرا یا رتبه یها مدل از باشد، یبیترت صورت به وابسته ریمتغ اگر

 (:Mehdizadeh et al., 2018) دارد وجود( 3) رابطه صورت به ای رابطه ،مستقل یرهایمتغ از یتعداد و پنهان ریمتغ کی
(3)                

 و پنهان ریمتغ: جمله خطاست.   و  ،بی: بردار ضرا ، امi: بردار متغیرهای مستقل برای مشاهده     ،: متغیر وابسته پنهان     آن در که
 :است رابطه در( 9) رتصو به وابسته ریمتغ
    (9)                         
 مدل در. کنند یم نییتع را گوناگون طبقات حدود و هستند آستانه یپارامترها دهنده نشان :ها  رابطه باال  در .m = 1,2,…,j یبرا

 در گر،ید طرف از .هم متفاوت است با ها آن امبد از عرض فقط و تاس کسانی طبقات همه در مستقل یرهایمتغ بیش یا رتبه تیلوج
 یالگوها به یا رتبه یاه مدل ،لیدل نیهم به. دارد وجود متفاوت یهاامبد از عرض با یمواز ونیرگرس خطوط یا رتبه تیلوج مدل

 و صفر نیانگیم با یحد عیتوز یدارا خطا ۀجمل که شود یم فرض یا رتبه تیلوج مدل در. است معروف یتناسب احتماالت
   انسیوار

 

 :شوند و تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی آن بر اساس روابط تعریف می ،است   
(0                                                 ) =   

                 
(1)          

        
از  کیهر  تیاهم زانیم و بیضرا نییتع و تیمطلوب تابع یحیتوض یرهایمتغ ییشناسا گسسته انتخاب یها مدل تپرداخ از هدف

تا مدرسه توسط  یآموزان دبستان دانش یوابسته که تعداد دفعات همراه ریمتغ یا گسسته و رتبه تیماه ،است. در پژوهش حاضره آن
 یینما درست نهیشیب روش از تیلوج یها مدل پرداخت یبرا. دهد یرا نشان م یا تبهر تیشاغل است، لزوم استفاده از مدل لوج نیوالد

برازش،  ییکویآزمون ن ،مقدار احتمال آماره ،از عالمت متغیرهاها  اعتبار آن یابیارز ی. برا(0933، همکاران)ممدوحی و  شود یم استفاده
 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9. Ordered Logit Model 

 برازش ییکوین آزمون

 یابیارز ضوابط
 مدل

 مقدار و عالمت
 متغیرها بیضر

 نسبت آزمون
 ایینم درست
 

 مقدار آماره
 احتمال

 

 شاخص
 درست برآورد
 

       )2(
: برد ار 
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 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست
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: برد ار متغیرهای مستقل برای مشاهد ه iام، 

4 

 

 فرد های ویژگیکه بر اساس  Vjqمحاسبه به نام  مشخص و قابل خشب. یک استدارای دو بخش  کهتابع مطلوبیت است  Ujq در آن و
در پژوهش  دهنده خطاها و سالیق خاص افراد مورد مطالعه است. نشانکه هستند   εjqاحتماالتی  بخششود. یک  تعیین می ریگ میتصم

 هساخت یا رتبه یتگسسته لوج انتخابمدل  ین،تا مدرسه توسط والد آموز دانش یثر بر تعداد دفعات همراهوعوامل م یلتحل یبرا ،حاضر
 . شود میو پرداخته 

 9یا رتبه تیلوج مدل
 نیب که شود یها فرض م مدل نی. در اشود میاستفاده  امترهابرآورد پار یبرا یا رتبه یها مدل از باشد، یبیترت صورت به وابسته ریمتغ اگر

 (:Mehdizadeh et al., 2018) دارد وجود( 3) رابطه صورت به ای رابطه ،مستقل یرهایمتغ از یتعداد و پنهان ریمتغ کی
(3)                

 و پنهان ریمتغ: جمله خطاست.   و  ،بی: بردار ضرا ، امi: بردار متغیرهای مستقل برای مشاهده     ،: متغیر وابسته پنهان     آن در که
 :است رابطه در( 9) رتصو به وابسته ریمتغ
    (9)                         
 مدل در. کنند یم نییتع را گوناگون طبقات حدود و هستند آستانه یپارامترها دهنده نشان :ها  رابطه باال  در .m = 1,2,…,j یبرا

 در گر،ید طرف از .هم متفاوت است با ها آن امبد از عرض فقط و تاس کسانی طبقات همه در مستقل یرهایمتغ بیش یا رتبه تیلوج
 یالگوها به یا رتبه یاه مدل ،لیدل نیهم به. دارد وجود متفاوت یهاامبد از عرض با یمواز ونیرگرس خطوط یا رتبه تیلوج مدل

 و صفر نیانگیم با یحد عیتوز یدارا خطا ۀجمل که شود یم فرض یا رتبه تیلوج مدل در. است معروف یتناسب احتماالت
   انسیوار

 

 :شوند و تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی آن بر اساس روابط تعریف می ،است   
(0                                                 ) =   

                 
(1)          

        
از  کیهر  تیاهم زانیم و بیضرا نییتع و تیمطلوب تابع یحیتوض یرهایمتغ ییشناسا گسسته انتخاب یها مدل تپرداخ از هدف

تا مدرسه توسط  یآموزان دبستان دانش یوابسته که تعداد دفعات همراه ریمتغ یا گسسته و رتبه تیماه ،است. در پژوهش حاضره آن
 یینما درست نهیشیب روش از تیلوج یها مدل پرداخت یبرا. دهد یرا نشان م یا تبهر تیشاغل است، لزوم استفاده از مدل لوج نیوالد

برازش،  ییکویآزمون ن ،مقدار احتمال آماره ،از عالمت متغیرهاها  اعتبار آن یابیارز ی. برا(0933، همکاران)ممدوحی و  شود یم استفاده
 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9. Ordered Logit Model 

 برازش ییکوین آزمون

 یابیارز ضوابط
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 ایینم درست
 

 مقدار آماره
 احتمال

 

 شاخص
 درست برآورد
 

: متغیر وابسته پنهان،  

4 

 

 فرد های ویژگیکه بر اساس  Vjqمحاسبه به نام  مشخص و قابل خشب. یک استدارای دو بخش  کهتابع مطلوبیت است  Ujq در آن و
در پژوهش  دهنده خطاها و سالیق خاص افراد مورد مطالعه است. نشانکه هستند   εjqاحتماالتی  بخششود. یک  تعیین می ریگ میتصم

 هساخت یا رتبه یتگسسته لوج انتخابمدل  ین،تا مدرسه توسط والد آموز دانش یثر بر تعداد دفعات همراهوعوامل م یلتحل یبرا ،حاضر
 . شود میو پرداخته 

 9یا رتبه تیلوج مدل
 نیب که شود یها فرض م مدل نی. در اشود میاستفاده  امترهابرآورد پار یبرا یا رتبه یها مدل از باشد، یبیترت صورت به وابسته ریمتغ اگر

 (:Mehdizadeh et al., 2018) دارد وجود( 3) رابطه صورت به ای رابطه ،مستقل یرهایمتغ از یتعداد و پنهان ریمتغ کی
(3)                

 و پنهان ریمتغ: جمله خطاست.   و  ،بی: بردار ضرا ، امi: بردار متغیرهای مستقل برای مشاهده     ،: متغیر وابسته پنهان     آن در که
 :است رابطه در( 9) رتصو به وابسته ریمتغ
    (9)                         
 مدل در. کنند یم نییتع را گوناگون طبقات حدود و هستند آستانه یپارامترها دهنده نشان :ها  رابطه باال  در .m = 1,2,…,j یبرا

 در گر،ید طرف از .هم متفاوت است با ها آن امبد از عرض فقط و تاس کسانی طبقات همه در مستقل یرهایمتغ بیش یا رتبه تیلوج
 یالگوها به یا رتبه یاه مدل ،لیدل نیهم به. دارد وجود متفاوت یهاامبد از عرض با یمواز ونیرگرس خطوط یا رتبه تیلوج مدل

 و صفر نیانگیم با یحد عیتوز یدارا خطا ۀجمل که شود یم فرض یا رتبه تیلوج مدل در. است معروف یتناسب احتماالت
   انسیوار

 

 :شوند و تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی آن بر اساس روابط تعریف می ،است   
(0                                                 ) =   

                 
(1)          

        
از  کیهر  تیاهم زانیم و بیضرا نییتع و تیمطلوب تابع یحیتوض یرهایمتغ ییشناسا گسسته انتخاب یها مدل تپرداخ از هدف

تا مدرسه توسط  یآموزان دبستان دانش یوابسته که تعداد دفعات همراه ریمتغ یا گسسته و رتبه تیماه ،است. در پژوهش حاضره آن
 یینما درست نهیشیب روش از تیلوج یها مدل پرداخت یبرا. دهد یرا نشان م یا تبهر تیشاغل است، لزوم استفاده از مدل لوج نیوالد

برازش،  ییکویآزمون ن ،مقدار احتمال آماره ،از عالمت متغیرهاها  اعتبار آن یابیارز ی. برا(0933، همکاران)ممدوحی و  شود یم استفاده
 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست
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که د ر آن 
: جمله خطاست. متغیر پنهان و متغیر وابسته به صورت )3( د ر رابطه است:

4 

 

 فرد های ویژگیکه بر اساس  Vjqمحاسبه به نام  مشخص و قابل خشب. یک استدارای دو بخش  کهتابع مطلوبیت است  Ujq در آن و
در پژوهش  دهنده خطاها و سالیق خاص افراد مورد مطالعه است. نشانکه هستند   εjqاحتماالتی  بخششود. یک  تعیین می ریگ میتصم

 هساخت یا رتبه یتگسسته لوج انتخابمدل  ین،تا مدرسه توسط والد آموز دانش یثر بر تعداد دفعات همراهوعوامل م یلتحل یبرا ،حاضر
 . شود میو پرداخته 

 9یا رتبه تیلوج مدل
 نیب که شود یها فرض م مدل نی. در اشود میاستفاده  امترهابرآورد پار یبرا یا رتبه یها مدل از باشد، یبیترت صورت به وابسته ریمتغ اگر

 (:Mehdizadeh et al., 2018) دارد وجود( 3) رابطه صورت به ای رابطه ،مستقل یرهایمتغ از یتعداد و پنهان ریمتغ کی
(3)                

 و پنهان ریمتغ: جمله خطاست.   و  ،بی: بردار ضرا ، امi: بردار متغیرهای مستقل برای مشاهده     ،: متغیر وابسته پنهان     آن در که
 :است رابطه در( 9) رتصو به وابسته ریمتغ
    (9)                         
 مدل در. کنند یم نییتع را گوناگون طبقات حدود و هستند آستانه یپارامترها دهنده نشان :ها  رابطه باال  در .m = 1,2,…,j یبرا

 در گر،ید طرف از .هم متفاوت است با ها آن امبد از عرض فقط و تاس کسانی طبقات همه در مستقل یرهایمتغ بیش یا رتبه تیلوج
 یالگوها به یا رتبه یاه مدل ،لیدل نیهم به. دارد وجود متفاوت یهاامبد از عرض با یمواز ونیرگرس خطوط یا رتبه تیلوج مدل

 و صفر نیانگیم با یحد عیتوز یدارا خطا ۀجمل که شود یم فرض یا رتبه تیلوج مدل در. است معروف یتناسب احتماالت
   انسیوار

 

 :شوند و تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی آن بر اساس روابط تعریف می ،است   
(0                                                 ) =   

                 
(1)          

        
از  کیهر  تیاهم زانیم و بیضرا نییتع و تیمطلوب تابع یحیتوض یرهایمتغ ییشناسا گسسته انتخاب یها مدل تپرداخ از هدف

تا مدرسه توسط  یآموزان دبستان دانش یوابسته که تعداد دفعات همراه ریمتغ یا گسسته و رتبه تیماه ،است. در پژوهش حاضره آن
 یینما درست نهیشیب روش از تیلوج یها مدل پرداخت یبرا. دهد یرا نشان م یا تبهر تیشاغل است، لزوم استفاده از مدل لوج نیوالد

برازش،  ییکویآزمون ن ،مقدار احتمال آماره ،از عالمت متغیرهاها  اعتبار آن یابیارز ی. برا(0933، همکاران)ممدوحی و  شود یم استفاده
 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست
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ضرایب، و 

4 

 

 فرد های ویژگیکه بر اساس  Vjqمحاسبه به نام  مشخص و قابل خشب. یک استدارای دو بخش  کهتابع مطلوبیت است  Ujq در آن و
در پژوهش  دهنده خطاها و سالیق خاص افراد مورد مطالعه است. نشانکه هستند   εjqاحتماالتی  بخششود. یک  تعیین می ریگ میتصم

 هساخت یا رتبه یتگسسته لوج انتخابمدل  ین،تا مدرسه توسط والد آموز دانش یثر بر تعداد دفعات همراهوعوامل م یلتحل یبرا ،حاضر
 . شود میو پرداخته 

 9یا رتبه تیلوج مدل
 نیب که شود یها فرض م مدل نی. در اشود میاستفاده  امترهابرآورد پار یبرا یا رتبه یها مدل از باشد، یبیترت صورت به وابسته ریمتغ اگر

 (:Mehdizadeh et al., 2018) دارد وجود( 3) رابطه صورت به ای رابطه ،مستقل یرهایمتغ از یتعداد و پنهان ریمتغ کی
(3)                

 و پنهان ریمتغ: جمله خطاست.   و  ،بی: بردار ضرا ، امi: بردار متغیرهای مستقل برای مشاهده     ،: متغیر وابسته پنهان     آن در که
 :است رابطه در( 9) رتصو به وابسته ریمتغ
    (9)                         
 مدل در. کنند یم نییتع را گوناگون طبقات حدود و هستند آستانه یپارامترها دهنده نشان :ها  رابطه باال  در .m = 1,2,…,j یبرا

 در گر،ید طرف از .هم متفاوت است با ها آن امبد از عرض فقط و تاس کسانی طبقات همه در مستقل یرهایمتغ بیش یا رتبه تیلوج
 یالگوها به یا رتبه یاه مدل ،لیدل نیهم به. دارد وجود متفاوت یهاامبد از عرض با یمواز ونیرگرس خطوط یا رتبه تیلوج مدل

 و صفر نیانگیم با یحد عیتوز یدارا خطا ۀجمل که شود یم فرض یا رتبه تیلوج مدل در. است معروف یتناسب احتماالت
   انسیوار

 

 :شوند و تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی آن بر اساس روابط تعریف می ،است   
(0                                                 ) =   

                 
(1)          

        
از  کیهر  تیاهم زانیم و بیضرا نییتع و تیمطلوب تابع یحیتوض یرهایمتغ ییشناسا گسسته انتخاب یها مدل تپرداخ از هدف

تا مدرسه توسط  یآموزان دبستان دانش یوابسته که تعداد دفعات همراه ریمتغ یا گسسته و رتبه تیماه ،است. در پژوهش حاضره آن
 یینما درست نهیشیب روش از تیلوج یها مدل پرداخت یبرا. دهد یرا نشان م یا تبهر تیشاغل است، لزوم استفاده از مدل لوج نیوالد

برازش،  ییکویآزمون ن ،مقدار احتمال آماره ،از عالمت متغیرهاها  اعتبار آن یابیارز ی. برا(0933، همکاران)ممدوحی و  شود یم استفاده
 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست
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                     )3(
ها: نشان د هند ه پارامترهای آستانه هستند  و حد ود  طبقات 

4 

 

 فرد های ویژگیکه بر اساس  Vjqمحاسبه به نام  مشخص و قابل خشب. یک استدارای دو بخش  کهتابع مطلوبیت است  Ujq در آن و
در پژوهش  دهنده خطاها و سالیق خاص افراد مورد مطالعه است. نشانکه هستند   εjqاحتماالتی  بخششود. یک  تعیین می ریگ میتصم

 هساخت یا رتبه یتگسسته لوج انتخابمدل  ین،تا مدرسه توسط والد آموز دانش یثر بر تعداد دفعات همراهوعوامل م یلتحل یبرا ،حاضر
 . شود میو پرداخته 

 9یا رتبه تیلوج مدل
 نیب که شود یها فرض م مدل نی. در اشود میاستفاده  امترهابرآورد پار یبرا یا رتبه یها مدل از باشد، یبیترت صورت به وابسته ریمتغ اگر

 (:Mehdizadeh et al., 2018) دارد وجود( 3) رابطه صورت به ای رابطه ،مستقل یرهایمتغ از یتعداد و پنهان ریمتغ کی
(3)                

 و پنهان ریمتغ: جمله خطاست.   و  ،بی: بردار ضرا ، امi: بردار متغیرهای مستقل برای مشاهده     ،: متغیر وابسته پنهان     آن در که
 :است رابطه در( 9) رتصو به وابسته ریمتغ
    (9)                         
 مدل در. کنند یم نییتع را گوناگون طبقات حدود و هستند آستانه یپارامترها دهنده نشان :ها  رابطه باال  در .m = 1,2,…,j یبرا

 در گر،ید طرف از .هم متفاوت است با ها آن امبد از عرض فقط و تاس کسانی طبقات همه در مستقل یرهایمتغ بیش یا رتبه تیلوج
 یالگوها به یا رتبه یاه مدل ،لیدل نیهم به. دارد وجود متفاوت یهاامبد از عرض با یمواز ونیرگرس خطوط یا رتبه تیلوج مدل

 و صفر نیانگیم با یحد عیتوز یدارا خطا ۀجمل که شود یم فرض یا رتبه تیلوج مدل در. است معروف یتناسب احتماالت
   انسیوار

 

 :شوند و تابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی آن بر اساس روابط تعریف می ،است   
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هد ف از پرد اخت مد ل های انتخاب گسسته شناسایی متغیرهای توضیحی تابع مطلوبیت و تعیین 
ضرایب و میزان اهمیت هر یک از آن هاست. د ر پژوهش حاضر، ماهیت گسسته و رتبه ای متغیر وابسته 
که تعد اد  د فعات همراهی د انش آموزان د بستانی تا مد رسه توسط والد ین شاغل است، لزوم استفاد ه از 

1. Ordered Logit Model



ط...
وس

ی ت
صيل

تح
فر 

 س
در

ی 
تان

س
 دب

ان
وز

ش آم
دان

ی 
راه

هم
ل 

مد
ان

کار
هم

 و 
نی

جرا
ها

ا م
سار

131

مد ل لوجیت رتبه ای را نشان می د هد . برای پرد اخت مد ل های لوجیت از روش بیشینه د رست نمایی 
استفاد ه می شود  )ممد وحی و همکاران، 1398(. برای ارزیابی اعتبار آن ها از عالمت متغیرها، آماره 
مقد ار احتمال، آزمون نیکویی برازش، آزمون نسبت د رست نمایي، و شاخص برآورد  د رست استفاد ه 

می شود . د ر شکل )2(، ضوابط مهم برای ارزیابی مد ل نشان د اد ه می شود .
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 .شود یممدل نشان داده  یابیارز یضوابط مهم برا ،(3)در شکل  .شود میبرآورد درست استفاده  شاخصو  ،نمایی آزمون نسبت درست

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9. Ordered Logit Model 

 برازش ییکوین آزمون

 یابیارز ضوابط
 مدل

 مقدار و عالمت
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 نسبت آزمون
 ایینم درست
 

 مقدار آماره
 احتمال

 

 شاخص
 درست برآورد
 

شکل 2: ضوابط مهم برای ارزیابی مد ل لوجیت ساخته شد ه

د اد ه های پژوهش

گرد آوري د اد ه سفرهای تحصیلي ضروري ترین قد م براي تحلیل رفتارهاي همراهی د انش   آموزان د ر 
آن هاست. د ر این پژوهش، با استفاد ه از ابزارهایی که پیش از این د ر چند ین پژوهش مورد  استفاد ه قرار 
می گیرد  و روایی آن محرز است، پرسشنامه د ر مد ارس مقطع د بستان د ر سطح شهر تهران د ر سال 1393 
توزیع می شود . د ر مجموع، تعد اد  24 مد رسه مشتمل بر 12 مد رسه د خترانه با سهم 50 د رصد  د ولتی و 
50 د رصد  غیرد ولتی، و همچنین 12 مد رسه پسرانه با سهم مشابه د ولتی و غیرد ولتی انتخاب می شود . 
پرسشگری آزمایشی با توزیع 250 نسخه د ر سه د بستان د ر سطح شهر تهران )د ر محد ود ه زوج و فرد ، 
د ر محد ود ه طرح ترافیک، و خارج از محد ود ه کنترل ترافیک(، با نرخ بازگشت 67 د رصد  و انجام مصاحبه 
شفاهی با د ه نفر از والد ین و شناسایی پرسش های گمراه کنند ه و غیرشفاف انجام می شود . د ر پرسشگری 
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نهایی، تعد اد  4000 پرسشنامه به صورت حضوری توزیع می شود  و با نرخ برگشت 47 د رصد ، تعد اد  
 SPSS 1876 تکمیل می شود  و پس از تشکیل پایگاه د اد ه، کنترل روایی و پایایی، با استفاد ه از نرم افزار
24 برای تحلیل و مد لسازی مورد  استفاد ه قرار می گیرد . پرسشنامه نهایی مشتمل بر 90 پرسش برای 

گرد آوری د اد ه های مربوط به متغیرهای روان شناختی نظریه رفتار برنامه ریزی شد ه برای استفاد ه از وسایل 
حمل ونقل همگانی، خود روی شخصی، و پیاد ه روی د ر سفرهای کاری ـ تحصیلی روزانه، و متغیرهای 
مشابه د ر خصوص همراهی فرزند ان تا مد رسه، عاد ت و ویژگی های اجتماعی ـ اقتصاد ی و فرد ی است. 
د ر این پژوهش، متغیر وابسته تعد اد  د فعات همراهی د انش آموز تا مد رسه توسط والد ین د ر هفته د ر 
نظرگرفته می شود . فراوانی مطلق همراهی فرزند  تا مد رسه توسط یکی از والد ین شاغل تا مد رسه برحسب 
د فعات د ر طول هفته نشان می د هد  که د ر اغلب موارد  د انش آموزان چهار روز یا بیش تر د ر هفته تا مد رسه 
همراهی می شوند . با وجود  این که د رصد  کمی از پاسخگویان د ر خصوص موافقت همراهی فرزند  تا مد رسه 

پاسخ خیلی کم می د هند ، اما رتبه د وم به همراهی نکرد ن فرزند  تا مد رسه تعلق د ارد .

5 

 

 
 شده ساخته تیلوج مدل یابیارز یبراضوابط مهم  :2 شکل

 
 شپژوه یها داده

با استفاده  ،پژوهش نيست. در اها آموزان در آن   دانش يهمراهترين قدم براي تحليل رفتارهاي  تحصيلي ضروري يهاگردآوري داده سفر
 دبستان مقطع مدارس در پرسشنامهآن محرز است،  ييو روا گيرد ميمورد استفاده قرار  پژوهش نيچند در نيا از شيپ که ييابزارهااز 
 يدولت درصد 05 سهم با دخترانه مدرسه 34 بر مشتمل مدرسه 42 تعداد ،مجموع در. شود مي عيتوز 3131 سال در تهران شهر سطح در
 عيتوز با يشيآزما يپرسشگر. شود مي انتخاب يردولتيغ و يدولت مشابه سهم با پسرانه مدرسه 34 نيهمچن و ،يردولتيغ درصد 05 و

 با ،(کيتراف کنترل محدوده از خارج و ،کيتراف طرح محدوده در فرد، و زوج محدوده)در  تهران شهر سطح در دبستان سه در نسخه 405
 در. شود مي انجام رشفافيغ و کننده گمراه هاي پرسش ييشناسا و نيوالد از نفر ده با يشفاه مصاحبه انجام و درصد 76 بازگشت نرخ

 و شود مي ليتکم 3767 تعداد درصد، 26 برگشت نرخ با و شود مي عيزتوبه صورت حضوري  پرسشنامه 2555 تعداد ،يينها يپرسشگر
. گيرد مي قرار استفاده مورد يازسمدلو  ليتحل يبرا SPSS 24افزار  با استفاده از نرم ،ييايپا و ييروا کنترل ،هداد گاهيپا ليتشک از پس

 يبرا شده يزير برنامه رفتار هينظر يشناخت روان يرهايمتغ به مربوط يها داده يگردآور يبرا پرسش 35 بر مشتمل يينها پرسشنامه
 خصوص در مشابه يرهايمتغ و ،روزانه يليتحصـ  يکار يسفرها در يرو ادهيپ و ،يشخص يخودرو ،يهمگان ونقل حمل ليوسا از استفاده
 يهمراه دفعات تعداد وابسته ريمتغ ،پژوهش نيدر ا است. يردف و ياقتصادـ  ياجتماع هاي ويژگي و عادت مدرسه، تا فرزندان يهمراه
 تا شاغل نيوالد از يکي توسطفرزند تا مدرسه  يهمراه مطلق يفراوان .شود ميگرفته در نظر هفته در نيوالد توسط مدرسه تا آموز دانش
 يهمراه مدرسه تا هفته در ترشيب اي روز چهار آموزان دانش مواردکه در اغلب  دهد يمنشان  هفته طول در دفعات برحسب همدرس

اما رتبه دوم  ،دهند مي کم يليخ پاسخ مدرسه تا فرزند يهمراه موافقت خصوص در انيوگپاسخ از يکم درصد کهنيا با وجود. شوند مي
 زند تا مدرسه تعلق دارد.نکردن فر يهمراه به
 

 
 هفته دروالدین  توسط مدرسه تا فرزند یهمراه مطلق یفراوان :3 شکل 

 
 يشناخت روان و ،سفر وهيش انتخاب سفر، هاي ويژگي ،يفرد و ياجتماعـ  ياقتصاد يرهايمتغ از اعم مستقل يرهايمتغ (،3) جدول در

 .هستند دارامعن ريز ريمتغ 3 ،يا رتبه تيلوج مدل در شده شيآزما ريمتغ 361 نيب از که است اشاره به نياز .شود مي آوردهپژوهش 
 
 
 

 یا رتبه تیلوج مدل دراستفاده  مورد پژوهش مستقل یرهایمتغ یبرخ فیتعر :1 جدول

۲۹۳ 

۱۶۹ 
۱۱۱ ۹۷ ۷۷ 

886 

۰ 
1۰۰ 
2۰۰ 
3۰۰ 
۴۰۰ 
۵۰۰ 
۶۰۰ 
۷۰۰ 
۸۰۰ 
۹۰۰ 

1۰۰۰ 

 پنج بار  چهار بار  سه بار  دو بار  يک بار  صفر بار 

هده
شا

د م
عدا

ت
 ها 

 شکل 3: فراوانی مطلق همراهی فرزند  تا مد رسه توسط والد ین د ر هفته

د ر جد ول )1(، متغیرهای مستقل اعم از متغیرهای اقتصاد یـ  اجتماعی و فرد ی، ویژگی های سفر، 
انتخاب شیوه سفر، و روان شناختی پژوهش آورد ه می شود . نیاز به اشاره است که از بین 173 متغیر 

آزمایش شد ه د ر مد ل لوجیت رتبه ای، 9 متغیر زیر معناد ار هستند .
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جد ول 1: تعریف برخی متغیرهای مستقل پژوهش مورد  استفاد ه د ر مد ل لوجیت رتبه ای

نوع 
متغير

د سته 
تعریف متغيرنام ـ نماد  متغيرمتغير

فر
 س

ای
ی ه

ژگ
وی

زی
جا

م

شباهت خیلی کم زمان شروع و مسیر 
D1simtr سفرهای تحصیلی و کاری

اگر شباهت کم مسیر و زمان آغاز سفر تحصیلی و 
کاری را خیلی مناسب ارزیابی کنند  = 1، د ر غیر 

این صورت = 0
شباهت خیلی زیاد  زمان شروع و 

مسیر مسیر سفرهای تحصیلی و کاری 
D5simtr

اگر شباهت زیاد  مسیر و زمان آغاز سفر تحصیلی 
و کاری را خیلی مناسب ارزیابی کنند  = 1، د ر غیر 

این  صورت = 0
مسافت د رک شد ه خیلی زیاد  تا مد رسه 

D5farsch
اگر مسافت از خانه تا محل کار به نظر خیلی زیاد  

باشد  = 1، د ر غیر این  صورت   = 0 

تی
اخ

شن
وان 

ر

ته
وس

 پی
ن،

قصد  همراهینها
Lintesc

اگر مسافت از خانه تا محل کار به نظر خیلی زیاد  
باشد  = 1، د ر غیر این  صورت   = 0 

ته
وس

 پی
ن،

کنترل رفتاری د رک شد ه نسبت به همراهینها
Lpbcesc

امتیاز عاملی کنترل رفتاری د رک شد ه به همراهی

 و 
عی

تما
-اج

د ی
صا

اقت
د ی

فر

ته
وس

سن د انش آموزپی
Childage

سن د انش آموز به  صورت پیوسته
زی

جا
وجود  فرد  خیلی مناسب د یگر د ر م

خانواد ه برای همراهی
D5propesc

اگر شرایط فرد  د یگر خانواد ه برای همراهی فرزند  
را خیلی مناسب ارزیابی  کنند  = 1، د ر غیر این 

 صورت = 0 

یوه
 ش

اب
تخ

ان

ته
سس

تعد اد  د فعات سفر به مد رسه با خود روی گ
شخصی

Freqauto
تعد اد  د فعات به  صورت گسسته

بی
رکی

ت

ته
وس

مسافت تا محل کار × تحصیالتپی
WOedu

پیوسته ×  رتبه ای

د ر جد ول )2(، مشاهد ه می شود  که میانگین سنی فرزند ان 9/65 با انحراف معیار 2/1 و میانگین 
سنی نمونه 40/04 با انحراف معیار 6/54 است. 63/1 د رصد  نمونه زن و 53 د رصد  فرزند ان د ختر هستند . 
همچنین، 41/6 د رصد  افراد  مد رک تحصیلی د یپلم و پایین تر از آن و 19/1 د رصد  نیز کارشناسی ارشد  یا 
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باالتر هستند . 5/9 د رصد  افراد  بد ون خود روی شخصی، 75/2 د رصد  افراد  یک خود روی شخصی، و 18/9 
د رصد  افراد  د و خود روی شخصی یا بیش تر د ارند . 89/01 د رصد  افراد  نیز گواهینامه رانند گی د ارند . به  عالوه 
51/5 د رصد  افراد  د ارای شغل تمام وقت، 19/8 د رصد  شاغل نیمه وقت، و 18/3 د رصد  افراد  خانه د ار هستند . 

جد ول 2: نتایج تحلیل آماری توصیفی متغیرهای اجتماعی ـ اقتصاد ی نمونه پژوهش

فراوانی نسبیمتغيرفراوانی نسبیمتغير
جنسيت فرزند انجنسيت والد ین

36/9مرد 53مرد 
63/1زن47زن

سن فرزند ان )سال( سن والد ین )سال(
9/65میانگین40/04میانگین

2/1انحراف معیار6/54انحراف معیار
تحصيالت

41/6زیرد یپلم و د یپلم
39/3کارد انی یا کارشناسی

19/1کارشناسی ارشد  و باالتر
فاصله تا محل مد رسهفاصله تا محل کار

3/85میانگین13/93میانگین
8/28انحراف معیار25/52انحراف معیار

د ارای گواهينامه رانند گیتعد اد  خود روی شخصی
89/01بله05/9
10/1خیر175/2

2=>18/9
مقایسه د رآمد  با متوسط د رآمد  د ر تهران

وضعيت شغلی12خیلی کم تر
58/5تمام وقت27کم تر
19/8پاره وقت38/2مشابه
10/4جویای کار21بیش تر

18/3خانه د ار1/8خیلی بیش تر
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مد لسازی

 Nlogit5 د ر این بخش، نتایج پرد اخت بیش از 1600 مد ل لوجیت رتبه ای با استفاد ه از نرم افزار
د اد ه های  اساس  بر  د بستاني  د انش آموزان  تحصیلي  همراهی سفرهاي  د ر  والد ین  رفتار  تحلیل  برای 
انواع متغیرهای مستقل1 مد ل شامل متغیرهاي  اثر  ارائه می شود .  تهران  4000 پرسشنامه د ر شهر 
اقتصاد ي ـ اجتماعي و فرد ی، ویژگی های سفر، انتخاب شیوه سفر، متغیرهاي روان شناختی همچون 
پیوسته،  به صورت گسسته،  نگرش، هنجار، کنترل رفتاری د رک شد ه، و قصد  و متغیرهای ترکیبی 
د وگانه2، مجازی3، رتبه اي، و ترکیب منطقي آن ها بر تعد اد  د فعات همراهی د انش آموز توسط والد ین 
با  مد ل  نهایت  د ر  می گیرند .  قرار  بررسي  مورد   وابسته  متغیر  به  عنوان  هفته  د ر  مد رسه  تا  خانه  از 
عالمت منطقی و آماره مورد  پذیرش، ضرایب تابع مطلوبیت و بیش ترین بهبود  د ر مقد ار لگاریتم تابع 

د رست نمایی4 با 10 متغیر مستقل به  عنوان مد ل برتر انتخاب می شود .

جد ول 3: نتایج پرد اخت مد ل لوجیت رتبه ای برای تعد اد  د فعات همراهی د ر هفته

مقد ار احتمالضریبتوضيح متغير
0/000***0/952ثابت

0/000***0/708شباهت خیلی کم زمان شروع و مسیر سفرهای تحصیلی و کاری
0/000***0/339شباهت خیلی زیاد  زمان شروع و مسیر سفرهای تحصیلی و کاری

0/000*** 0/922مسافت د رک شد ه تا مد رسه
0/000***0/234قصد  همراهی

0/000***0/206کنترل رفتاری د رک شد ه نسبت به همراهی
0/000***0/086سن د انش آموز

0/000***0/128تعد اد  د فعات سفر به مد رسه با خود روی شخصی
0/066***ا0/234-وجود  فرد  خیلی مناسب د یگر د ر خانواد ه برای همراهی

0/066*ا0/006-مسافت تا محل کار × تحصیالت

نکته: * و *** معناد اری د ر سطح 90 د رصد  و 99 د رصد  را نشان می د هد .

1. Independent
2. Binary
3. Dummy
4. Likelihood Function
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جد ول 4: معیارهای ارزیابی مد ل لوجیت رتبه ای

معيارهای ارزیابی مد ل لوجيت رتبه ای
LL(β)= -1381/828

تعد اد ضرایب مد ل = 12
تعد اد مشاهد ه ها = 4000

تعد اد متغیرهای مستقل= 11
تعد اد ثابت = 1

LL)0( = -1749/033LL)C( = - 1626/280

8 

 

 
 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه

 ساخت .کار یو نه انجام واقع گیرد میقرار  یانجام کار مورد بررس یقصد برا یهنظر یندر ا که آن اول. نکته رود یبه مدرسه باالتر م تر یشب
که  ییجا از آن که ینا دوم تهنک شود. می همراهی رفتار واقعی انجام موجب همراهی قصد رفتن باال صورت، هر در که دهد می نشان مدل

                                                           
14. Chi-Square   

 =0/209

8 

 

 
 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه

 ساخت .کار یو نه انجام واقع گیرد میقرار  یانجام کار مورد بررس یقصد برا یهنظر یندر ا که آن اول. نکته رود یبه مدرسه باالتر م تر یشب
که  ییجا از آن که ینا دوم تهنک شود. می همراهی رفتار واقعی انجام موجب همراهی قصد رفتن باال صورت، هر در که دهد می نشان مدل

                                                           
14. Chi-Square   

 =0/203

8 

 

 
 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه

 ساخت .کار یو نه انجام واقع گیرد میقرار  یانجام کار مورد بررس یقصد برا یهنظر یندر ا که آن اول. نکته رود یبه مدرسه باالتر م تر یشب
که  ییجا از آن که ینا دوم تهنک شود. می همراهی رفتار واقعی انجام موجب همراهی قصد رفتن باال صورت، هر در که دهد می نشان مدل

                                                           
14. Chi-Square   

 =0/150

8 

 

 
 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه

 ساخت .کار یو نه انجام واقع گیرد میقرار  یانجام کار مورد بررس یقصد برا یهنظر یندر ا که آن اول. نکته رود یبه مدرسه باالتر م تر یشب
که  ییجا از آن که ینا دوم تهنک شود. می همراهی رفتار واقعی انجام موجب همراهی قصد رفتن باال صورت، هر در که دهد می نشان مدل

                                                           
14. Chi-Square   

 =0/144
2*(LL(0) - LL(β)) = 734/41
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 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه

 ساخت .کار یو نه انجام واقع گیرد میقرار  یانجام کار مورد بررس یقصد برا یهنظر یندر ا که آن اول. نکته رود یبه مدرسه باالتر م تر یشب
که  ییجا از آن که ینا دوم تهنک شود. می همراهی رفتار واقعی انجام موجب همراهی قصد رفتن باال صورت، هر در که دهد می نشان مدل

                                                           
14. Chi-Square   

 = 26/22
2*(LL(C) - LL(β)) = 488/904
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 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه

 ساخت .کار یو نه انجام واقع گیرد میقرار  یانجام کار مورد بررس یقصد برا یهنظر یندر ا که آن اول. نکته رود یبه مدرسه باالتر م تر یشب
که  ییجا از آن که ینا دوم تهنک شود. می همراهی رفتار واقعی انجام موجب همراهی قصد رفتن باال صورت، هر در که دهد می نشان مدل

                                                           
14. Chi-Square   

 = 23/21

آماره مقد ار احتمال مد ل برای همه متغیرهای معناد ار کم تر از 5 د رصد ، و به جز برای وجود  فرد  
مناسب و متغیر ترکیبی کم تر از 7 د رصد  است، و این بد ان معناست که احتمال نبود  ارتباط بین نمونه 
 نشان از بهبود  
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 ای رتبه لوجیت مدل ارزیابی معیارهای :۴ جدول

LL(β)= - 333/0930  
 03مدل =  یبتعداد ضرا

 0111=  ها هتعداد مشاهد
 00مستقل=  یرهایتعداد متغ

 0تعداد ثابت = 

199/0103 LL(0) = - LL(C) = - 331/0030  
313/1     

       319/1  
011/1 =    

000/1       
 3*(LL(0) - LL(β)) = 00/190  

             = 33/30  
3*(LL(C) - LL(β)) = 310/033  

           = 30/39  

 
 درصد 1 از تر کم ترکیبی متغیر و مناسب فرد وجود برای جز به و ،درصد 1 از تر کم دارمعنا متغیرهای همه برای مدل احتمال مقدار آماره
 و جامعه باالی ارتباط از نشان مدل و است پایین و جامعه نمونه بین ارتباط نبود احتمال که معناست بدان این و است،

شدهنسبتبهحالتبازار ازهببودمدلساخته نشان      و      مقدار. دارد منونه
حبران ا ،دارد یو  ينو با  منايی درست نسبت آزمون و 14کای مربع کمکامر

درست. شود می منايان تر بيش نسبت مي يیمنا آزمون ك نشان توضيحدهد دهندگي ه
 ،(22/2۶برابرمقدارحبراني در 41/۷34نسبتبهسهممساوي) ای، مدلرتبه

بيشسطحاطمينان درt (21/23 دربرابرمقدارحبراني ۹94/444وسهمبازار)
 دار است. نادرصد مع ۹۹از

 یا رتبه تیلوج مدل جینتا لیتحل

 دارمعنا شود، انجام می ها آن یلو تحل بررسیکه  یرمتغ 3 نهاییدر مدل  مستقل، یرتغم 019بر  یا رتبه یتلوج یها مدل نتایج اساس بر
 .هستند

که مسافت خانه تا مدرسه از  ینیوالد یعنی .است( 333/1)در مدل مثبت  یرمتغ ینعالمت ا :مدرسه تا زیاد خیلی شده درک مسافت
 ینبه ا توان ی. ماست باالتر کنند، همراهیتا مدرسه  را فرزند خود یتر یشتعداد دفعات ب که یناست، احتمال ا یادز یلیها خ نظر آن

 کردن مدیریت ترافیک، سازی روان در را فرزندشان های ییاز مسافت تا مدرسه، درک از توانا ینموضوع اشاره داشت که درک والد
 از ها آن استفاده و همراهی موجب ،خود نوبه  به و دهد می قرار ثیرتا تحت خطرآفرین های موقعیت از دوری و ،اجتماعی های نشک برهم

حس شود،  تر یشب یطکنترل شرا ییتوانا نبودو  یرمس یو ناامن یکوجود خطرات تراف یچه نگرانهر ،رو ینز ا. اشود می شخصی خودروی
 روی یادهپ یوهو استفاده از ش یشرا افزا یونقل موتور استفاده از حمل یزانامر م یناست که ا اشارهبه  نیاز. شود یم تر یشب یباعث همراه

 .دارد وابسته متغیر بر را اثر ترین بیش ،(333/1) باالیی مقدار با متغیر این. دهد می کاهش را دوچرخه و
 زمان و مسیر هرچه ،دهد ینشان م که است 113/1 یرمتغ ینا مقدار :یلیو تحص یکار یسفرها یرکم زمان شروع و مس خیلیتشابه 

 کاهش کنند، همراهی تری بیش دفعات تعداد را خود فرزند که این احتمال باشند، شبیه تر کم هم به والدین نظر از لیتحصی و کاری سفر
 .دارد وابسته متغیر بر توجهی قابل اثر که دهد می نشان متغیر این مثبت ضریب. دده می

و زمان سفر  یرچه مسکه هر دهد ینشان م 993/1 یرمتغ ینا عالمت: یلیو تحص یکار یسفرها یرزمان شروع و مس یادز خیلیتشابه 
کنند، باالتر  یهمراه تری یشفرزند خود را تعداد دفعات ب که ینباشند، احتمال ا یهشب تر یشبه هم ب یناز نظر والد یلیو تحص یکار

 مورد والدین گیری یمن بر تصمآ یتباال نشان از اهم نسبت به یبکم با ضر و یادز یلیتشابه خ هایمتغیر همزمان شدن دارمعنا. رود یم
 .دارد حاضر پژوهش مطالعه

رفتار  یقصد برا غیرمت ،ای رتبه مدل در است. قصد ،شده یزیر رفتار برنامه یهدر نظر رفتار هر انجام برای مرکزی متغیر :همراهی قصد
 یباشد، احتمال تعداد دفعات همراه تر یشب یچه قصد انجام همراهاست. پس هر داراو عالمت مثبت معن 390/1 یببا مقدار ضر یهمراه
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و جامعه پایین است و مد ل نشان از ارتباط باالی جامعه و نمونه د ارد . مقد ار 
مد ل ساخته شد ه نسبت به حالت بازار و بحرانی د ارد ، و این امر با کمک مربع کای1 و آزمون نسبت 
د رست نمایی بیش تر نمایان می شود . آزمون نسبت د رست نمایی نشان مي د هد  که توضیح د هند گي مد ل 
رتبه ای، نسبت به سهم مساوي )734/41 د ر برابر مقد ار بحراني  26/22(، و سهم بازار )488/904 د ر 

برابر مقد ار بحراني t )23/21 د ر سطح اطمینان بیش از 99 د رصد  معناد ار است. 

تحليل نتایج مد ل لوجيت رتبه ای

بر اساس نتایج مد ل های لوجیت رتبه ای بر 173 متغیر مستقل، د ر مد ل نهایی 9 متغیر که بررسی 
و تحلیل آن ها انجام می شود ، معناد ار هستند .

مسافت د رک شد ه خيلی زیاد  تا مد رسه: عالمت این متغیر د ر مد ل مثبت )0/922( است. یعنی 
والد ینی که مسافت خانه تا مد رسه از نظر آن ها خیلی زیاد  است، احتمال این که تعد اد  د فعات بیش تری 
فرزند  خود  را تا مد رسه همراهی کنند ، باالتر است. می توان به این موضوع اشاره د اشت که د رک والد ین از 
مسافت تا مد رسه، د رک از توانایی های فرزند شان را د ر روان سازی ترافیک، مد یریت کرد ن برهم کنش های 
اجتماعی، و د وری از موقعیت های خطرآفرین تحت تاثیر قرار می د هد  و به  نوبه خود ، موجب همراهی و 
استفاد ه آن ها از خود روی شخصی می شود . از این رو، هرچه نگرانی وجود  خطرات ترافیک و ناامنی مسیر 
و نبود  توانایی کنترل شرایط بیش تر حس شود ، باعث همراهی بیش تر می شود . نیاز به اشاره است که 
این امر میزان استفاد ه از حمل ونقل موتوری را افزایش و استفاد ه از شیوه پیاد ه روی و د وچرخه را کاهش 

1. Chi-Square  
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می د هد . این متغیر با مقد ار باالیی )0/922(، بیش ترین اثر را بر متغیر وابسته د ارد .
تشابه خيلی کم زمان شروع و مسير سفرهای کاری و تحصيلی: مقد ار این متغیر 0/708 
است که نشان می د هد ، هرچه مسیر و زمان سفر کاری و تحصیلی از نظر والد ین به هم کم تر شبیه 
باشند ، احتمال این که فرزند  خود  را تعد اد  د فعات بیش تری همراهی کنند ، کاهش می د هد . ضریب 

مثبت این متغیر نشان می د هد  که اثر قابل توجهی بر متغیر وابسته د ارد .
تشابه خيلی زیاد  زمان شروع و مسير سفرهای کاری و تحصيلی: عالمت این متغیر 0/339 نشان 
می د هد  که هرچه مسیر و زمان سفر کاری و تحصیلی از نظر والد ین به هم بیش تر شبیه باشند ، احتمال این که 
فرزند  خود  را تعد اد  د فعات بیش تری همراهی کنند ، باالتر می رود . معناد ار شد ن همزمان متغیرهای تشابه خیلی 

زیاد  و کم با ضریب به نسبت باال نشان از اهمیت آن بر تصمیم گیری والد ین مورد  مطالعه پژوهش حاضر د ارد .
قصد  همراهی: متغیر مرکزی برای انجام هر رفتار د ر نظریه رفتار برنامه ریزی شد ه، قصد  است. 
د ر مد ل رتبه ای، متغیر قصد  برای رفتار همراهی با مقد ار ضریب 0/234 و عالمت مثبت معناد ار است. 
پس هرچه قصد  انجام همراهی بیش تر باشد ، احتمال تعد اد  د فعات همراهی بیش تر به مد رسه باالتر 
می رود . نکته اول آن که د ر این نظریه قصد  برای انجام کار مورد  بررسی قرار می گیرد  و نه انجام واقعی 
کار. ساخت مد ل نشان می د هد  که د ر هر صورت، باال رفتن قصد  همراهی موجب انجام واقعی رفتار 
همراهی می شود . نکته د وم این که از آن جایی که قصد  متاثر از سه متغیر انگیزشی د یگر یعنی نگرش، 
هنجار، و کنترل رفتاری د رک شد ه است، پس به طور غیرمستقیم معناد اری آن سه را د ر بر د ارد . د ر 
نتیجه، می توان گفت که هرچه والد ین همراهی را مثبت تر ارزیابی کنند ، و آن را آسان تر بپند ارند  و 
اطرافیانشان آن ها را به این کار بیش تر تشویق نمایند ، قصد  بیش تری برای همراهی د ارند  و احتمال 

این که تعد اد  د فعات بیش تری فرزند  خود  را تا مد رسه همراهی کنند ، افزایش می یابد .
کنترل رفتاری د رک شد ه: د ر مد ل رتبه ای متغیر کنترل رفتاری د رک شد ه برای رفتار همراهی با 
مقد ار ضریب باال 0/206 و عالمت مثبت معناد ار است. پس هرچه والد ین همراهی را آسان تر تلقی کنند ، 
احتمال این که تعد اد  د فعات بیش تری فرزند  خود  را تا مد رسه همراهی کنند ، افزایش پید ا می کند . نکته اولی 
که یکی از جنبه های نوآوری این نظریه نیز محسوب می شود  این است که آنچه د ر کنترل رفتار مهم است، 
کنترل واقعی فرد  نیست، بلکه آن کنترلی است که فرد  تصور می کند  بر رفتار مورد  نظر د ارد ، که به آن کنترل 
رفتار د رک شد ه اطالق می شود . نکته د وم این که طبق نظریه، اگر کنترل کافی روی رفتار وجود  د اشته باشد ، 
به این معنا که فرد  مختار باشد  آن رفتار را انجام د هد  یا ند هد ، آن گاه قصد  برای یک رفتار قابل بیان خواهد  
بود  و احتمال انجام آن باال خواهد  رفت )Ajzen, 2016(. د ر رابطه با ارتباط این د و متغیر می توان گفت که با 
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ثابت نگه د اشتن قصد ، افزایش موفقیت د ر انجام یک رفتار با افزایش کنترل رفتار د رک شد ه افزایش می یابد . 
کنترل رفتار د رک شد ه اغلب می تواند  به  عنوان جایگزینی برای کنترل واقعی بکار گرفته شود ، که به آگاهی 
فرد  د ر مورد  عوامل تاثیرگذار بر رفتار بستگی د ارد . برای مثال، د ر شرایطی که نیازمند ی ها و منابع تغییر 
می کند  یا مولفه ناآشنای جد ید ی ورود  می کند ، معیار کنترلی رفتار د رک شد ه نقش کمی د ر پیش بینی رفتار 
ایفا می کند . د ر نتیجه، با معناد ار شد ن متغیر کنترل رفتاری د رک شد ه، متغیر قصد  قابل بیان است و این نشان 

از تایید  نظریه رفتار برنامه ریزی شد ه توسط مد ل انتخاب گسسته رتبه ای د ارد .
شرایط خيلی مناسب فرد  د یگر خانواد ه برای همراهی: با توجه به عالمت منفی این متغیر 
0/234- می توان گفت که هرچه شرایط فرد  د یگری برای همراهی د ر خانواد ه از نظر والد ین مناسب تر 

به نظر بیاید ، احتمال تعد اد  د فعات همراهی باال توسط خود  آن ها کاهش پید ا می کند .
تعد اد  د فعات استفاد ه از شيوه خود روی شخصی برای رفتن به مد رسه: مقد ار و عالمت 
بیش تر  د فعات  احتمال  باشد ،  بیش تر  تعد اد   این  هرچه  که  می د هد   نشان  متغیر 0/128  این  مثبت 
همراهی فرزند  تا مد رسه افزایش می یابد . زمانی که د انش آموز با استفاد ه از خود روی شخصی به مد رسه 

می رود ، قطعاً خود ش نمی تواند  رانند گی کند ، د ر نتیجه توسط بزرگ ترها همراهی می شود .
سن د انش آموز: این متغیر با مقد ار 0/086 عالمت منفی معناد ار است. این نتیجه نشان می د هد  که 
هرچه سن د انش آموز کم تر باشد ، احتمال این که تعد اد  د فعات بیش تری تا مد رسه همراهی شود ، افزایش 
پید ا می کند . با توجه به این که د ر سنین پایین تر، والد ین بیش تر نگران امنیت فرزند ان و خطرات احتمالی 
مسیر هستند ، از طرفی د انش آموزان کم سن تر، به تصمیم والد ین برای انجام هر سفری وابسته هستند ، 
پس تعد اد  د فعات بیش تری همراهی می شوند . د ر پژوهش ها نشان د اد ه می شود  که د انش آموزان کوچک تر 
تمایل بیش تری به استفاد ه از سرویس مد رسه یا همراهی توسط والد ین از خود  نشان می د هند  و با افزایش 
سن، تمایل به سبک زند گی مستقل بیش تر می شود ، و پد ر و ماد ر کم تر نگران امنیت فرزند ان هستند  
)Yarlagadda & Srinivasan, 2008(. همچنین، کود کان بزرگ تر از 11 سال، تعد اد  د فعات کم تری با 

استفاد ه از خود روی شخصی به مد رسه می روند  و بیش تر از کود کان کم سن تر به طور فعال سفر می کنند  
)Mehdizadeh et al., 2019(. د انش آموزان بزرگ تر تمایل بیش تری به استفاد ه از حمل ونقل عمومی و 

سرویس مد رسه د ارند ، و تمایل کم تری به همراهی والد ین د ر سفرهای رفت وبرگشت نشان می د هند .
ترکيبی مسافت تا محل کار د ر تحصيالت ارشد  و باالتر والد ین: برای افراد ی که تحصیالت 
کارشناسی ارشد  و باالتر د ارند ، با افزایش یک واحد  مساحت از خانه تا محل کار، مطلوبیت همراهی با 
د فعات بیش تر، کاهش پید ا می کند . د ر توضیح این نتیجه می توان گفت که برخالف تمایل زیاد  والد ین 
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د انش آموخته برای همراهی، که د ر پژوهش های پیشین نیز به آن اشاره می شود ، د وری مسافت تا محل 
کار عامل قوی تری است و با اثر معکوس خود ، مانع از همراهی بیش تر آن ها می شود . البته با توجه به 

مقد ار ضریب کم 0/006-، این اثر زیاد  نیست.

تحليل نتایج اثر حاشيه ای

د ر مد ل های رتبه ای، اثر حاشیه ای به نسبت میزان تغییرهای احتمال انتخاب گزینه مورد  نظر به یک 
واحد  تغییر د ر ویژگي همان گزینه )بد ون تغییر سایر متغیرها( گفته می شود . از مزایای اثر حاشیه ای این 
است که اثر تغییر هر متغیر مستقل را به تنهایی بر تغییر متغیر وابسته بررسی می کند . برای متغیرهای این 
پژوهش که از نوع رتبه ای، مجازی، گسسته، و پیوسته اند ، اثر حاشیه ای بر کشش ترجیح د اد ه می شود . با 

توجه به بررسی اثر حاشیه ای همه متغیرها د ر هر د و مد ل به تحلیل نتایج پرد اخته می شود  )جد ول 6(

جد ول 6: نتایج تحلیل اثر حاشیه ای مد ل لوجیت رتبه ای

                              مد ل و گزینه
انتخاب متغير

مد ل لوجيت رتبه ای
تغيير احتمال انتخابتغيير احتمال انتخابتغيير احتمال انتخاب

5 بار همراهی1 تا 4 بار همراهی0 بار همراهی
0/42670/9323-0/05056-قصد  همراهی

0/037470/08186-0/04439-کنترل رفتاری د رک شد ه همراهی
تعد اد  د فعات سفر به مد رسه با خود روی 

0/023420/05116-0/02775-شخصی

0/03423-0/018560/01566سن د انش آموز
شباهت خیلی کم زمان شروع و مسیر 

0/27188-0/200030/07185سفرهای تحصیلی و کاری

شباهت خیلی زیاد  زمان شروع و مسیر 
0/66530/13234-0/06581-سفرهای تحصیلی و کاری

0/195080/31105-0/11597-مسافت د رک شد ه خیلی زیاد  تا مد رسه
مسافت تا محل کار × تحصیالت 

0/00252-0/001370/00116کارشناسی ارشد  و باالتر

انتخاب شیوه همگانی د ر صورت شباهت 
0/025290/05421-0/02891-خیلی زیاد  مسیر سفرهای تحصیلی و کاری 

0/09497-0/054020/04095وجود  فرد  خیلی مناسب د یگر برای همراهی
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همان طور که د ر جد ول )6( د ید ه می شود ، با یک واحد  افزایش د ر متغیر قصد  رفتاری، احتمال 
انتخاب نبود  همراهی و همراهی 1 تا 4 بار د ر هفته به ترتیب 0/05 و 0/04 واحد  کاهش د ارد  و احتمال 
همراهی 5 بار همراهی د ر هفته 0/09 واحد  افزایش می یابد . این بد ان معناست که اگر همه متغیرهای 
د یگر این گزینه و همچنین د یگر گزینه های مجموعه انتخاب ثابت باشند ، هرچه قصد  انجام همراهی 
انجام واقعی کار( بیش تر باشد ، احتمال تعد اد  د فعات همراهی بیش تر به  )خواست انجام و نه لزوماً 
مد رسه باالتر می رود . قصد  متاثر از سه متغیر انگیزشی د یگر شامل نگرش، هنجار، و کنترل رفتاری 
د رک شد ه است. د ر نتیجه، هرچه والد ین همراهی را مثبت تر ارزیابی کنند ، آن را آسان تر بپند ارند ، و 
اطرافیانشان آن ها را به این کار بیش تر تشویق نمایند ، احتمال این که تعد اد  د فعات بیش تری فرزند  
افزایش د ر متغیر مسافت  با یک واحد   افزایش می یابد . همچنین،  تا مد رسه همراهی کنند ،  خود  را 
د رک شد ه تا مد رسه، احتمال   انتخاب نبود  همراهی و همراهی 1 تا 4 بار د ر هفته به  ترتیب 0/11 و 
0/19 واحد  کاهش د ارد  و احتمال همراهی 5 بار همراهی د ر هفته 0/31 واحد  افزایش می یابد .  این امر 
حاکی از آن است که والد ینی که مسافت خانه تا مد رسه از نظر آن ها خیلی زیاد  است، نگرانی وجود  
خطرات ترافیک و ناامنی مسیر و نبود  توانایی کنترل شرایط را بیش تر حس می کنند ، و احتمال این که 
تعد اد  د فعات بیش تری فرزند  خود  تا مد رسه همراهی کنند ، باالتر می رود . با یک واحد  افزایش د ر متغیر 
سن د انش آموز، احتمال   انتخاب نبود  همراهی و همراهی 1 تا 4 بار د ر هفته به ترتیب 0/018و 0/015 
واحد  افزایش د ارد  و احتمال همراهی 5 بار همراهی د ر هفته 0/03423- واحد  کاهش می یابد .  از نظر 

والد ین، باالتر رفتن سن فرزند  توانایی کنترل شرایط را افزایش و نیاز به همراهی را کاهش می د هد .

بحث و نتيجه گيری

سفرهای تحصیلی سهم باالیی از سفرهای اوج روزانه را د ارند  و موضوع مهمی برای سیاستگذاری های 
حمل ونقلی است. از آن جایی که والد ین برای د انش آموزان د بستانی تصمیم گیرند ه هستند ، و د ر بیش تر 
موارد  با استفاد ه از خود روی شخصی، آن ها را تا مد رسه همراهی می کنند ، آسیب هایی همچون نبود  
استقالل و بلوغ فکری د انش آموزان، چاقی، ایجاد  ترافیک، آلود گی هوا، و استفاد ه نکرد ن از شیوهای 
د ر  د انش آموزان  همراهی  د ر حوزه  پیشین  پژوهش های  بیش تر  د ر  د ارد .  بر  د ر  را  فعال حمل ونقلی 
سفرهای تحصیلی، مد ل معاد له های ساختاری بکار برد ه می شود  و متغیرهای روان شناختی محد ود ی 
د ر  روان شناختی  متغیرهای  پژوهش حاضر،  د ر  اما   .)Ehteshamrad et al., 2017( می گرد د   بررسی 
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چارچوب مفهومی نظریه رفتار برنامه ریزی بکار برد ه می شود ، و مد ل لوجیت که برخالف معاد له های 
ساختاری کّمی و ریاضیاتی است، صورت می گیرد . از مهم ترین متغیرهای معناد ار می توان به مسافت 
و تحصیلی، قصد  همراهی، کنترل  کاری  و مسیر سفرهای  زمان شروع  تشابه  تا مد رسه،  د رک شد ه 
سن  و  کاری،  و  تحصیلی  سفر  مسیر  تشابه  صورت  د ر  همگانی  شیوه  انتخاب  د رک شد ه،  رفتاری 
روان شناختی  متغیرهای  اهمیت  از  نشان  روان شناختی  متغیرهای  معناد اری  نمود .  اشاره  د انش آموز 
د ارد  و لزوم توجه به آن د ر پژوهش ها و سیاستگذاری ها را مشخص می نماید . عالوه بر تحلیل متغیرها 
د ر مد ل، تحلیل حساسیت صورت می گیرد  و معناد اری متغیرها به صورت مستقل بررسی و اهمیت 

متغیرهای معناد ار تایید  می شود .
متغیرهاي  شامل  رفتاري  مد ل های  فعال  حمل ونقل  بر  تاکید   با  می توان  آتی  پژوهش های  د ر 
روان شناختی و با استفاد ه از تحلیل هایي همچون مد ل معاد له های ساختاری و د یگر مد ل های انتخاب 
د ر طول  انتخاب شیوه سفر  عاد ت  تغییر  د اد . همچنین،  ارائه  را  ترکیبی  و  آشیانه ای  مانند   گسسته 
زند گی قابل بررسی است. توسعه پرسشنامه این پژوهش شامل پرسش هایی د ر مورد  د وچرخه سواری 
و  برهم کنش  و  کود کان  به  مربوط  روان شناختی  متغیرهای  بررسی  و  کود کان،  پیاد ه روی  اتوبوس  و 
اثرگیری آن ها از والد ین د ر تصمیم گیری برای سفرهای تحصیلی پیشنهاد  می شود . شناخت عوامل 

اثرگذار بر پیاد ه روی و د وچرخه سواری از مهم ترین موضوع های اساسی پیشنهاد ی به شمار می روند .
از جمله پیشنهاد های اجرایی می توان به ایجاد  اتوبوس پیاد ه روی مد رسه )پیاد ه روي د سته جمعی 
با نظارت بزرگ ترها(، و شهرک های مسکونی نزد یک محل کار والد ین و مد رسه  کود کان تا مد رسه 
فرزند ان به منظور افزایش احتمال انتخاب شیوه هاي غیرموتوری اشاره نمود . افزایش انگیزه والد ین 
با تغییر نگرش و هنجار از طریق برگزاری برنامه های فرهنگی از سوي اد اره آموزش  و پرورش برای 
والد ین، تشریح اهمیت مسائل زیست محیطی و مرتبط با ترافیک، اجرای سیاست های مشوق همگانی 
و شیوه فعال همزمان با سیاست های بازد ارند ه برای کاهش استفاد ه از خود روی شخصی، رسید گي 
به پیاد ه روها و طراحي مناسب آن ها، افزایش ایمني و امنیت د ر محله ها، و کاهش مناظر ناهنجار د ر 
خیابان ها پیشنهاد  می شوند . باال برد ن کیفیت عرضه حمل ونقل برای آسان پند اری استفاد ه از شیوه های 

همگانی از مهم ترین سیاست های عملی و کاربرد ی به شمار می رود .
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